
EM PAUTA, O FUTURO DA CAPES
A Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino Superior (Capes), órgão normatizador dos cursos de 

pós-graduação no Brasil, mas também agência de fomento à pesquisa universitária, enfrenta nos dias de hoje 
duas ordens de dilemas, que sugerem um questionamento acerca de suas tarefas e ambições.

A primeira ordem de dilemas diz respeito aos critérios que adota para avaliar os cursos de pós-gradua-
ção, tais como a verificação de desempenho docente medida pela quantidade de artigos publicados e tipo 
de publicação, e os prazos médios de titulação adotados em cada programa. Há enorme insatisfação com os 
padrões impostos pela Capes, que desrespeitam as especificidades de cada área. 

Se persistir na senda de arrochar prazos e premiar cursos por metro publicado de papers em revistas estran-
geiras, ela estará incentivando, cada vez mais, certos expedientes que infelizmente tornaram-se corriqueiros nas 
universidades públicas brasileiras, tais como o “ingresso informal” na pós-graduação e as “autorias cruzadas”. 

A segunda ordem de dilemas escapa às possibilidades internas da Capes, tendo a ver, quase exclusivamente, com 
a política econômica do governo Lula e seus reflexos no ensino superior. Em razão da manutenção da política do 
governo anterior de superávit fiscal extremado para atender aos acordos com o Fundo Monetário Internacional, as 
verbas para educação e pesquisa, inclusive bolsas, têm sofrido cortes em vez da necessária ampliação. Agravam-se 
assim antigas distorções, como o valor, congelado há anos, das bolsas de mestrado e doutorado da Capes. 

Sem dinheiro para um financiamento à altura da crescente procura, o papel reservado à Capes será o de adminis-
trar uma humilhante escassez, e um corpo de bolsistas à beira da indigência material. Ao que parece, “o orçamento 
estagnado face ao crescimento quantitativo e qualitativo da pós-graduação e o valor apertado das bolsas” estavam na 
raiz da decisão do professor Jamil Cury de deixar a presidência do órgão, segundo suas declarações a esta revista. 

A reportagem de capa, assinada por Bia Barbosa e José Chrispiniano, procura explicar os conflitos gerados 
pela atuação da Capes, consultando pós-graduandos, professores da USP e dirigentes do órgão federal.  

Mais ensino superior
Ampla reportagem sobre o novo campus da USP na Zona Leste, de autoria de Antonio Biondi, e uma 

esclarecedora entrevista com o professor Otaviano Helene, ex-presidente do Inep, reforçam o bloco de ma-
térias relativas ao ensino superior. Também revisitamos o tema da privatização da USP, nas reportagens de 
Almir Teixeira, Barbara Ablas, Laura Giannecchini e Tatiana Lotierzo sobre o atual relacionamento entre 
fundações privadas “de apoio” e a universidade.

Em memória de Jair
Homenageamos nesta edição a memória do professor Jair Borin, falecido em abril. O artigo do professor 

Wilson Bueno, seu colega na Escola de Comunicações e Artes, é enriquecido por quatro depoimentos e ilus-
trado por fotografias inéditas, cedidas gentilmente por Silvia Borin. 

Cuba e o Império
A polêmica suscitada pela decisão do governo cubano de endurecer o tratamento dado à oposição está 

presente neste número, nos artigos de José Rodrigues Máo Jr. e Mauro Iasi. 

O Editor

Na edição 29, de maio de 2003: 
André Frazão Helene e Edson 
Antônio Tanhoffer, co-autores do 
artigo “Ciência e Tecnologia para 
um Brasil digno”, p. 41, são douto-
randos do Instituto de Biociências 
da USP e não professores desta 
unidade.

Nesta mesma edição, aparece no 
topo de todas as páginas do miolo da 

revista, erroneamente, o mês de abril 
como data de publicação.

Na edição 30, de junho de 2003: 
A ilustração da capa é de Maringoni 
e não de Ohi. Faltou o crédito da 
fotografia do Ipesp na p. 96, para o 
repórter-fotográfico Daniel Garcia. 
Quanto à fotografia da p. 79, que 
abre artigo de Flávio Aguiar (“O fim 
do professor universitário”), trata-se 

do registro de uma das assembléias 
da greve de 2000 na USP.

Ao contrário do informado 
na matéria “O (mau) exemplo do 
Ipesp”, à p. 100, quem deixou de 
“repassar a totalidade do ICMS de-
vido à universidade”, no período de 
1991-1994, foi o governo de Luis An-
tônio Fleury Filho e não o de Mário 
Covas, que só teria início em 1995.

 Correções 


